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Контекст

Европейският съюз има за цел да бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г. 
— цел, заложена в Европейския зелен пакт, и в съответствие с ангажимента на ЕС за 
глобални действия в областта на климата съгласно Парижкото споразумение.  
Енергията от възобновяеми източници в морето следва да играе ключова роля за 
постигането на тази цел.

Според оценки на Европейската комисия електроенергията ще представлява най-малко 
50 % от общия енергиен микс през 2050 г., а 30 % от бъдещото търсене на 
електроенергия ще бъде задоволявано от вятърна енергия от разположени в 
морето съоръжения.

Европейската комисия прогнозира, че до 2050 г. са необходими между 240 и 450 
GW вятърна енергия от разположени в морето съоръжения, за да постигне тази цел. 
Тя се ангажира да стимулира развитието на разположени в морето съоръжения за 
вятърна енергия и да проучи нейния потенциал в европейските морета и по 
крайбрежието на Европа, като същевременно зачита екологичните ограничения на 
природните ресурси и интересите на други ползватели на морето, като например 
сектора на рибарството.

Вятърна енергия от разположени в морето съоръжения — актуално състояние

Понастоящем функционират 110 ветроенергийни паркове в морето (OWF) с над 5000 
вятърни турбини във водите на ЕС и Обединеното кралство, с производство на 
електроенергия от 22 GW и обща площ от около 5 000 km2.

На Северно море се падат 70 % от целия капацитет за разположени в морето 
ветроенергийни паркове в Европа, като най-голям е делът на Обединеното кралство 
(44 %), следван от Германия (34 %), Дания (7 %), Белгия (6,4 %) и Нидерландия (6 %).

През последните десет години капацитетът на OWF почти се е удвоил поради 
повишаването на ефективността на турбините и по-големия размер на OWF с до 150 
турбини.  

Средната дълбочина на водата при дънните неподвижни OWF е около 27 m, а средното 
разстояние до брега е 33 km.

Демонстрационните проекти за плаващи разположени в морето съоръжения за вятърна 
енергия имат средна дълбочина 77 m (дълбочината е над два пъти по-голяма от тази 
при неподвижните дънни OWF).

Тъй като вятърните турбини в морето имат среден жизнен цикъл от 25 до 30 години, 
досега много малко турбини са били изведени от експлоатация.

Енергия от други възобновяеми източници в морето

Освен разположените в морето вятърни турбини има и други морски устройства за 
възобновяема енергия (MRED) или т.нар. „мокри възобновяеми енергийни източници“ 
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(“wet renewables”). 

Двете основни MRED са устройства за енергия от приливите и отливите и от 
вълните:

Устройствата за енергия от приливите и отливите използват гравитационното 
притегляне на луната и слънцето, като експлоатират естествения отлив и прилив на 
крайбрежните приливни води, превръщайки кинетичната енергия главно в 
електрическа енергия.

Устройствата за енергия от вълните улавят енергията от вълните и вятъра, като я 
преобразуват в електричество (Wave Energy Converter, WEC). Те съществуват като 
морска и крайбрежна инфраструктура.  Всички устройства WEC в ЕС имат капацитет 
от 0,03 MW (работещи), 0,355 MW (в процес на изграждане), 6,05 MW (лицензирани) и 
10,6 MW (планирани).

Понастоящем няма големи групи от съоръжения за енергия от вълните или приливите.

Съотношението на другите разположени в морето устройства за енергия от 
възобновяеми източници спрямо разположените в морето вятърни турбини е по-малко 
от 1 % (работещи и планирани). Поради това акцентът върху въздействието върху 
рибата и рибарството в настоящия работен документ е свързан с разположените в 
морето вятърни турбини.

Визията за 2050 г. за 450 GW

Поради добрите вятърни ресурси, близостта до търсенето и ефективността на веригата 
на доставки, визията за 2050 г. за 450 GW ще се раздели на 380 GW (85 %) в северните 
води (Северно море, Балтийско море, Атлантически океан) и 70 GW в 
южноевропейските води (Атлантически океан, Средиземно море) (15 %).

Разгръщането на 450GW се осъществява чрез увеличаване на темповете на 
съоръженията с около 3 GW годишно считано от настоящия момент, с около 7 GW 
годишно през втората половина на 2020-те години и с 20 GW годишно (общото 
количество на вятърната енергия от разположени в морето съоръжения днес) след 
2030 г.

Прогнозното пространство за 450 GW съоръженията би било 76 000 km2 (2,8 % от 
северните морета). Допълнителните нужди от пространство биха били 1 500 km2 
годишно през първата половина на 2020-те години и 4 500 km2 годишно докъм 2035 г. 
(увеличаване от удвоения размер на Люксембург до почти размера на територията 
на Чешката република = фактор петнадесет).

При сегашните зони на изключване почти 75 % от бъдещия капацитет за разположени в 
морето съоръжения за вятърна енергия не могат да бъдат изградени при много ниски 
„общи усреднени разходи за производство на енергия“ (LCOE) в северните морета. 
LCOE измерват средните нетни настоящи разходи за производство на електроенергия 
от разположени в морето вятърни турбини за целия им жизнен цикъл и се основават на 
скоростта на вятъра, разстоянието до брега и дълбочината на водата (много ниски 
LCOE означава под 50 EUR/MWh).
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Следователно за вятърната промишленост най-ефективният от гледна точка на 
разходите и пространството начин за реализиране на 450GW би бил чрез 
многократното използване на едно и също морско пространство от различни 
сектори.

Ролята на морското пространствено планиране (МПП)

Правното основание за морското пространствено планиране е Директива 2014/89/ЕС за 
установяване на рамка за морско пространствено планиране. МПП е от 
компетентността на държавите членки. 

Съгласно Директивата държавите членки вземат предвид съответните 
съществуващи и бъдещи дейности и употреби, като вземат предвид икономическите, 
социалните и свързаните с околната среда аспекти за подпомагане на устойчивото 
развитие и насърчаване на съвместното съществуване на съответните дейности.

Държавите членки се стремят да допринасят за устойчивото развитие на секторите на 
енергетиката в морето, на морския транспорт и на секторите на рибарството и 
аквакултурите.

Те вземат предвид съответните взаимодействия на дейности и употреби, като 
например зони за аквакултури, риболовни зони, съоръжения и инфраструктури за 
производство на енергия от възобновяеми източници, както и подводни кабели.

Държавите членки установяват морско пространствено планиране във възможно най-
кратък срок, най-късно до март 2021 г. 

Понастоящем в повечето държави риболовните дейности (активни или пасивни) в 
OWF са ограничени или изключени.

В Германия, Белгия и Нидерландия риболовът е изключен в буферна зона от 500 m 
около OWF и свързаните с тях кабели.  В Дания риболовът е изключен от целия OWF и 
в буферна зона от 200 m по протежение на експортния кабел.

В Обединеното кралство риболовът е забранен само по време на етапа на изграждане, 
но дори по време на експлоатационната фаза, когато риболовът е разрешен, рибарите 
обикновено избягват риболова в OWF поради рисковете от случайни щети, сблъсъци 
с кораби, закачване и загуба на риболовни съоръжения.

Какво трябва да се направи, за да се подобри съвместното съществуване на 
рибарството и OWF? Какви пречки трябва да бъдат премахнати? 

Екологично и свързано с околната среда въздейстсвие и въздействие върху 
морските организми

Основите на OWD или MRED могат да имат ефекта на изкуствен риф. Обикновено 
рибата бива привличана от твърди структури. Микроорганизмите, които се прилепват 
към твърди структури, привличат безгръбначни, които от своя страна привличат млади 
риби. Видове, които предпочитат изкуствените рифове, са например млади екземпляри 
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атлантическа треска или паут.  В доклада по проекта „MUSES“ по програма „Хоризонт 
2020“ се посочва, че създаването на OWF във внимателно подбрани зони може да 
допринесе за инициативи за управление на рибарството.

Положителна последица може да бъде защитеното местообитание за морските видове. 
Биомасата може да се увеличи в непосредствена близост с положителни последици за 
риболова с алтернативни статични/пасивни риболовни уреди поради пространствени 
ограничения. 

Отрицателни последици може да възникнат по време на целия жизнен цикъл на 
вятърна турбина в морето, по време на етапа на изграждане, експлоатация и извеждане 
от експлоатация. Промяната на морските и въздушните течения, причинена от 
OWF, може да допринесе за смесвания на разслоената морска дълбина, които може 
да повлияят на цикъла на хранителните вещества. Инфразвуковият шум би могъл 
да отблъсква рибата далеч от OWF. Електромагнитните полета, както и подводният 
шум биха могли да имат потенциално отрицателно въздействие върху морските 
организми.

Въздействията от електромагнитните полета биха могли да променят поведението 
на електрочувствителните видове и видовете, чувствителни към магнитни полета. 
Това би могло да доведе до изкуствени бариери по морското дъно.  Все още има много 
пропуски в знанията. Що се отнася до кабелите по морското дъно, бентосните и 
дънните видове са изложени в по-голяма степен на електромагнитни полета от 
пелагичните, но за някои разположени в морето вятърни турбини кабелите са в средния 
воден стълб и могат също така да взаимодействат с пелагични видове. Заравянето на 
кабели не намалява потенциалното въздействие на електромагнитните полета, тъй като 
по принцип магнитното поле преминава през морското дъно. 

Доказано е, че подводният звук оказва въздействие главно върху рибите и 
морските бозайници и главно по време на етапа на изграждане.  Шумът от набиване 
на пилоти (130 до 140 dB), както и от изхвърлянето на скали би могъл потенциално да 
причини временно или постоянно увреждане на слуха в широк радиус и вследствие 
на това загуба на ориентацията, което би пречило на рибите да намират храна, да 
стигат до местата за развъждане и размножаване и да локализират партньори. 
Въздействието на шума, както и различните честоти, включително инфразвукът по 
време на експлоатационната фаза, може да зависи от вида и възрастта на рибите. 
Биологичните последици от звука и реакцията на много видове все още не са известни, 
поради което следва да се обмислят подход на предпазливост и мерки за намаляване 
на шума като въздушни завеси, както и нискошумови технологии за инсталиране, 
като например вибронабиване на пилоти.

Понастоящем разполагаме с много малко информация за въздействието върху 
екосистемите по време на демонтирането и извеждането от експлоатация на 
разположени в морето вятърни турбини. Какво знаем за рециклируемостта на техните 
компоненти, например лопатките на турбините, които се произвеждат в сложна 
композитна конструкция от много различни материали?

Какво се случва с основите, в случай че разположена в морето вятърна турбина не бъде 
наново активирана? Ако се е появил ефект на изкуствен риф, тя ще бъде ли 
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разрушена за сметка на екосистемата и биологичното разнообразие или основите 
ще останат на морското дъно завинаги и по този начин ще представляват потенциална 
постоянна опасност за рибарството?

Въпреки че настоящите познания за въздействието на разположени в морето 
възобновяеми енергийни източници върху рибарството са съсредоточени върху 
екологичното и свързаното с околната среда въздействие, все още има големи 
пропуски в научните изследвания.

Икономически и социално-културни последици и въздействие върху рибарството 

Около 80 % от всички риболовни дружества в ЕС са малки риболовни предприятия, 
предимно семейни предприятия от поколения насам.  Те са най-старите ползватели на 
морето. От векове насам те осигуряват здравословна и устойчива храна с нисък 
въглероден отпечатък. Въздействието върху рибарството означава въздействие върху 
техните предприятия, семейства и крайбрежните общности. 

Рибарството има относително слабо въздействие върху БВП, но е от изключително 
значение за рибарските общности — всеки рибар в морето създава около пет 
работни места на сушата, в логистиката, преработката, търговията с риба, 
обслужването и поддръжката.

Въздействието на OWF би могло да бъде непряко чрез промяна на пространственото 
разпределение и изобилието на улавяни с търговска цел и други морски видове. 
Пряко въздействие би могло да бъде вследствие на затварянето на OWF поради 
причини, свързани с безопасността, или въздействието върху риболовната дейност: 
Промяната в риболовните методи (от активни към пасивни), намаляването на 
интензивността на риболова или изместването на риболовната дейност.

Дребномащабният риболов ще бъде особено засегнат от изместването, тъй като не е в 
състояние да се премести в други риболовни зони, нито да променя риболовния метод. 
Повечето от динамичните риболовни операции са в близост до брега. Рибарите ловят 
рибата в зависимост от сезона, приливите и отливите, вятъра и температурата.  Те 
нямат фиксирани риболовни зони, с изключение за пасивен риболов и аквакултури. 
Риболовът изисква пространство.

Още в миналото риболовът трябваше да се справя с няколко пространствени 
фактора, като например увеличаването на морските пътища, военните зони, 
развитието в областта на нефта и газа и морските защитени зони (ЗМЗ), а напоследък и 
нарастващия брой разположени в морето ветроенергийни паркове.

Правила вече се прилагат за рибарството, като например общата политика в областта 
на рибарството (ОПОР), Рамковата директива за морска стратегия (РДМС), мерките по 
„Натура 2000“ и правилата на Международната морска организация (ММО). Новите 
планове за развитие на вятърната енергия биха могли да забранят риболова в зони в 
зависимост от националната юрисдикция. 

Застраховането на риболовните кораби, извършващи дейност във ветроенергийни 
паркове, е много проблематично. Преди всичко за рибарите не е възможно от 
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финансова гледна точка да застраховат своите лодки и екипажи за операции в рамките 
на ветроенергийни паркове, но без застраховка рибарите de facto не са допускани.

В последните емпирични проучвания липсват оценки на икономическото и 
социално-културното въздействие на разположените в морето възобновяеми 
енергийни източници върху рибарството.

Поради това са необходими повече изследвания, за да се оцени възможното 
отрицателно въздействие на инвестициите в OWF върху рибарството.

Възможни заключения

Най-голямото пространствено припокриване между риболова и OWF се наблюдава в 
региона на Северно море, поради което съвместното съществуване изглежда от 
първостепенно значение както за рибарството, така и за сектора на вятърната 
енергия от разположени в морето съоръжения.

Морското пространствено планиране трябва да играе ключова роля.

Настоящите познания за въздействието на OWF върху рибарството са съсредоточени 
върху екологичното и свързаното с околната среда въздействие. Липсата на данни и 
липсата на съпоставими данни обаче е очевидна.

Необходими са стандартизирани програми за мониторинг и хармонизиране на 
данните за риболовното усилие, за да се даде възможност за кумулативна екологична 
и социално-икономическа оценка на въздействието върху околната среда на 
разширяването на развитието на морската енергия.

Съвместимостта и съпоставимостта на данните трябва да бъдат подобрени. 

В последните емпирични проучвания липсват оценки на социално-икономическото 
и социално-културното въздействие.

За да не се намали твърде много пространството за риболов, следва да се направи 
оценка на комбинирането и интегрирането на OWF в морските защитени зони 
(МЗТ).

Решения трябва да се вземат преди да са налице необходимите познания, поради което 
следва да се прилага принципът на предпазните мерки в съответствие с член 191, 
параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз ( ДФЕС):

OWF следва да се изграждат само ако се гарантира изключването на отрицателно 
екологично и свързано с околната среда въздействие, както и икономическо и 
социално-културно въздействие.

За да се осигурят условия на равнопоставеност за риболовния сектор, трябва да се 
осигури своевременно и активно, пълноценно участие на рибарските организации 
с решаващ глас във фазата на планиране и проектиране на OWF.

Тъй като това може да не бъде гарантирано от морското пространствено 
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планиране на държавите членки, може да се наложи законодателство на ЕС.


